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T R O F E U m  Z A Z U 3 0  

3 0  k w i e t n i a  2 0 1 8  
 

Zawody jubileuszowe 30-lecia startów Przemka Patejko 

Zawody towarzyszące w formie micr-o/knock-out sprint 

 

PAMIĘTAJ! – NAJWAŻNIEJSZA BĘDZIE TUTAJ ZABAWA  
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PATRONAT HONOROWY 

Przemysław PATEJKO 

ORGANIZATOR 

ZAZU Sports 

 

SPONSORZY 

 

PARTNERZY 

             

CENTRUM ZAWODÓW  

Siedziba Nadleśnictwa Drewnica. 

Kolejowa 31, 05-091 Ząbki k/Warszawy 

PROGRAM 

30.04., poniedziałek 11:00 Prolog 

 12:00 1 runda – biegi kwalifikacyjne parami 

 13:00 2 runda – biegi eliminacyjne 

 14:00 Runda finałowa 

Harmonogram startu może ulec zmianie i będzie dostosowywany na bieżąco do aktualnej sytuacji. 

KATEGORIE 

Kategorie bez podziału na wiek: Kobiety (K), Mężczyźni (M) 

WPISOWE 

20 zł za całą imprezę.  

Każdy uczestnik pokona co najmniej 3 trasy (biegi eliminacyjne i 1 runda). W ramach wpisowego wliczony 

będzie również drobny poczęstunek bezpośrednio po zakończeniu zawdów. 

ZAZU Sports, Pańska 7/15, 00-124 Warszawa; ING Bank Śląski SA: 74 1050 1025 1000 0091 4669 4170 

Opłat za wpisowe i inne świadczenia można dokonać przelewem do ostatniego dnia zgłoszeń. W Biurze 

Zawodów będzie możliwość płatności gotówką. 

SYSTEM POTWIERDZANIA 

Podczas Trofeum ZAZU30 zostanie wykorzystany system SPORTident. Stacje i oprogramowanie będzie 

kompatybilne ze wszystkimi seriami kart, od serii 5 do serii bezdotykowej SIAC oraz kart płaskich. 

Ze względu na specyfikę zawodów, bardzo małe odległości między punktami stacje będą ustawione w tryb 

działania tradycyjnego, dotykowego.  
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PARKING 

Na terenie Nadleśnictwa 

TEREN I MAPA 

Teren zawodów obejmuje siedzibę Nadleśnicta, fragment zurbanizowany oraz mały park leśny. Na cele TZ30 

przygotowane zostaną całkowicie nowe mapy do BnO, w bardzo nietypowej skali 1:500. 

ZASADY TROFEUM ZAZU30 

Mapa będzie bardzo szczegółowa i każdy najmniejszy element zostanie na niej przedstawiony. Szczegóły 

użytych symboli zostaną podane w Biuletynie nr 2. 

Podczas wszystkich etapów na mapie nie będzie kodów punktów kontrolnych, tylko szczegółowe opisy. 

PROLOG 

Bieg najbardziej zbliżony do biegu sprinterskiego. Czas zwycięzcy 8-10minut. Start interwałowy, w zależności od 

ilości zgłoszonych, co 20 lub 30sek. 

Wyniki, czasy prologu, ustalą pary do następnej rundy Kwalifikacyjnej, wg schematu 1 X, 2 X-1, 3 X-2, itd. (gdzie 

X to miejsce ostatnie). 

W przypadku nieparzystej liczby uczestników, przed ogłoszeniem par Kwalifikacyjnych, zostanie wylosowana 

Dzika Karta uprawniająca do „przeskoczenia” Kwalifikacji. 

BIEGI KWALIFIKACYJNE 

Start masowy w parze. Bieg składa się z dwóch tras dla wyrównanych szans. Na wynik liczy się suma czasów z 

obu tras. Czas biegu 4-6 minut na trasie. 

Każda para po przebiegnięciu pierwszej trasy czeka na zakończenie biegów pozostałych par. Następnie 

pokonuje drugą trasę. Podczas obu rund, start masowy. 

Do następnej rundy przechodzą zwycięzcy par. W zależności od ilości zgłoszeń, aby uatrakcyjnić kolejne rundy, 

będzie możliwość awansu dla przegranych z par, ale z najlepszymi czasami, tzw. „lucky loosers” 

BIEGI ELIMINACYJNE 

Zwycięzcy (i ewentualnie „lucky loosers”) zostaną podzieleni na grupy po 4 osoby. 

Start masowy każdej z grup. Zwycięzca awansuje do Finału A, zawodnicy zajmujący 2 miejsca awansują do 

Finału B, pozostali z miejsc 3-4 do Finału C. Czas biegu 3-5 minut. 

BIEGI FINAŁOWE  

Start masowy. Kolejność wbiegania na metę będzie klasyfikacją końcową. 

Czas biegu 4-6 minut. Biegi w kolejności: Finał C, Finał B, Finał A. 

NAGRODY 

Nagrody rzeczowe – sprzęt do biegu na orientację – zostanie ufundowany przez ZAZU Sports dla miejsc 1-3 w 

kategorii Kobiet i Mężczyzn. 


